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¶EPIEXOMENA¶EPIEXOMENA

≠Oσοι âπιθυµεÖτε νά λαµβάνετε τό 
περιοδικό τÉς ^IερÄς MονÉς γιά τήν δική
σας ψυχική καί πνευµατική èφέλεια, 
παρακαλοÜµε νά âπικοινωνήσετε στό 
τηλέφωνο: 26340-44391 ¦ νά àποστείλετε
ταχυδροµικ΅ς τά στοιχεÖα σας 
(‰Oνοµα, \Eπίθετο, ∆ιεύθυνση, Tηλέφωνο)
στήν ëξÉς διεύθυνση:

IEPA MONH AΓIOY NEKTAPIOY
TPIKOPΦO ΦΩKI∆OΣ
330 56 EYΠAΛIO
τηλ.-fax 26340 - 44391

Tό περιοδικό αéτό ξεκίνησε τήν πορεία µέ στό-
χο τήν κατά Θεόν βοήθεια ¬λων µας. 
‰Hδη κρατÄτε στά χέρια σας τό πρ΅το τεÜχος.
≠Oσοι θέλετε νά βοηθήσετε τό περιοδικό αéτό 
γιά νά συνεχίσει νά âκδίδεται, µπορεÖτε νά µÄς
àποστέλετε τήν βοήθειά σας µέ τήν ταχυπληρω-
µή πού âσωκλείουµε ¦ µέ κατάθεση στήν \Eθνική
Tράπεζα στόν àριθµό 426/440265-04 δίνοντας
καί τό ùνοµά σας. Kατόπιν âνηµερ΅στε µας τη-
λεφωνικά γιά νά λάβετε τή σχετική àπόδειξη.

\Eκ τοÜ περιοδικοÜ

°NøPI™ON MOI
T› ÂrÓ·È ì ¶ÚÔË-
ÁÈ·ÛÌ¤ÓË 
£Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·

AºIEPøMA
ÛÙ‹Ó ^IÂÚ¿

MÔÓ‹ ^AÁ›Ô˘
NÂÎÙ·Ú›Ô˘

OYPANIOI
AN£Pø¶OI:
EY¢OKIA: ì êÁ›· 
ÙÉ  ̃ÌÂÙ·ÓÔ›·˜4

6

14

MONA¢IKE™
EM¶EIPIE™:
°ÂÚfiÓÙÈÛÛ·
\OÏ˘ÌÈ¿‰·20E¶I§O°E™:

\EÌÂÖ̃  Î·› 
ï Î·ÚÓ¿‚·ÏÔ˜16

ME §O°IA
A¶§A:
§›Á· ÏfiÁÈ· ÁÈ¿ 
Ù‹Ó àÁ¿Ë....24

EN ™øMATI
Y°IEI:
^H Á‡ÚË Î·› Ôî
èÊ¤ÏÂÈ¤  ̃ÙË˜26

““MMOONNAAXXIIKKHH  EEKKººPPAA™™HH””““MMOONNAAXXIIKKHH  EEKKººPPAA™™HH””
τ. 1, MAPTIOΣ-AΠPIΛIOΣ 2004

ΠEPIO∆IKO ∆IMHNIAIO 
ΠPOAIPETIKH ΣYN∆POMH

I∆IOKTHTHΣ: IEPA MONH 
AΓIOY NEKTAPIOY - TPIKOPΦO ΦΩKI∆OΣ
330 56 EYΠAΛIO      τηλ. - fax 26340 - 44.391
e-mail: nikodimi@mes.forthnet.gr
EK∆OTPIA:
MONAXH NIKO∆HMH
EKTYΠΩΣH-YΠEYΘYNOΣ
TYΠOΓPAΦEIOY:
LETTRA Tζουβάρας Bασίλης, ^Hλιούπολη

MÔÓ·¯ÈÎË EÎÊÚ·ÛË

M
A

PT
IO

Σ-
A

Π
PI

Λ
IO

Σ 
20

04

2



¶Úfi˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙÂÛ ÂÈÛÙÔÏ‹...

M
έ ¨διαίτερη συγκίνηση
καί χαρά παραδίδουµε
στά χέρια σας τό
πρ΅το τεÜχος τοÜ πε-
ριοδικοÜ µας “MÔÓ·¯È-

Î‹ òEÎÊÚ·ÛË”, τό ïποÖο qταν ùνειρό
µας àπό χρόνια νά âκδόσουµε καί µέ
τή χάρη τοÜ ΘεοÜ καί τή βοήθεια τοÜ
προστάτη µας Âγίου Nεκταρίου πραγ-
µατώνεται àπό σήµερα. Θέλαµε νά
βροÜµε ≤ναν τρόπο νά âπικοινωνοÜµε
µαζί σας. Πολλοί àπό âσÄς µÄς γνωρί-
ζετε καί εrστε φίλοι καί συνοδοιπόροι
µας σέ ¬λους µας τούς àγ΅νες καί τίς
προσπάθειες àπό τήν àρχή πού ξεκινή-
σαµε καί κάποιοι àπό σÄς πρίν κôν ξε-
κινήσουµε. Mέ τά χρόνια, àπό τό1991
καί µετά, πού πρωτοεγκατασταθήκαµε
âδ΅ στό Tρίκορφο τÉς ∆ωρίδος, ξεκι-
νώντας τόν πνευµατικό µας àγ΅να γιά
τήν σωτηρία τ΅ν ψυχ΅ν µας, àλλά καί
τόν παράλληλο àγ΅να νά φτιάξουµε
κι âµεÖς ≤να Mοναστήρι, ≤ναν àκόµα
πρόµαχο τÉς \Oρθοδοξίας, µία àκόµα
öπαλξη πνευµατική, τά ùνειρά µας
öπαιρναν σταδιακά σάρκα καί çστά.
Στήν àρχή δέν γνωρίζαµε πόσα πράγ-
µατα θά µπορούσαµε νά κάνουµε. Σάν
νέοι ôνθρωποι ¬µως, µέ ζÉλο γιά τόν
Θεό καί πολύ àγάπη γιά τόν πλησίον,
ε€χαµε τά ùνειρά µας γιά νά φτιάξουµε
κάτι πού θά βοηθοÜσε ùχι µόνον âµÄς,
àλλά καί κάθε ôλλον ôνθρωπο πού θά

µÄς γνώριζε καί θά µÄς πλησίαζε. ∆ο-
ξάζουµε, λοιπόν, τόν Θεό, γιατί τόσοι
πολλοί βρέθηκαν νά µÄς συµπαραστα-
θοÜν σ\ αéτόν τόν àγ΅να µας. ∆οξά-
ζουµε τόν Θεό, γιατί µέσα àπό τίς σε-
λίδες αéτοÜ τοÜ περιοδικοÜ öχουµε
τήν εéκαιρία νά âπικοινωνοÜµε πιό
πολύ µαζί σας, προσπαθώντας νά σÄς
µιλήσουµε τόσο γιά τό öργο µας, πού
εrναι φυσικά καί δικό σας öργο, àλλά
καί γιά πολλά πνευµατικά θέµατα, σέ
µία âποχή ôκρως •λιστική πού κάθε τί
πνευµατικό ¦ àργοπεθαίνει ¦ δέν
•πάρχει καθόλου. Θέλουµε νά πιστεύ-
ουµε ¬τι κι âσεÖς θ\ àνταποκριθεÖτε
στήν âπικοινωνία µας αéτή καί θά µÄς
στέλνετε τίς àπορίες σας, àλλά καί τή
γνώµη σας µέ τίς âπιστολές σας, œστε
τό περιοδικό µας, ™ “MÔÓ·¯ÈÎ‹

òEÎÊÚ·ÛË”, ν\ àποτελεÖ γιά ¬λους σας
µιά, öστω, µικρή πηγή, πού κάθε κου-
ρασµένη ψυχή θά βρίσκει λίγο νερό
πνευµατικό γιά νά ξεδιψάσει. 

ΣÄς εéχαριστοÜµε πού εrστε δί-
πλα µας κι, ôν νοµίζετε ¬τι ï àγ΅νας
µας καί ™ προσπάθειά µας εrναι κάτι
ùµορφο, δ΅στε τό περιοδικό µας καί
σέ κάποιον φίλο γιά νά βοηθηθεÖ κι
âκεÖνος. \Eλπίζουµε ™ προσπάθειά µας
νά σÄς àρέσει. \Eλπίζουµε σ\ âσÄς... καί
µέσα àπό τήν καρδιά µας σÄς εéχαρι-
στοÜµε γιά ¬λα ¬σα κάνετε γιά µÄς!

Aγαπητοί µας âν Xριστ΅ àδελφοί, 
φίλοι àναγν΅στες τοÜ ΠεριοδικοÜ µας ““MMÔÔÓÓ··¯̄ÈÈÎÎ‹‹  òòEEÎÎÊÊÚÚ··ÛÛËË””
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°ÓÒÚÈÛfiÓ ÌÔÈ...

ΠPOHΓIAΣMENH Θεία Λει-
τουργία öχει δηµιουργηθεÖ
àπό τήν àρχή γιά τήν περίοδο
τÉς Nηστείας τÉς Mεγάλης
TεσσαρακοστÉς καί τήν πα-
ραλάβαµε àπό τούς διαδό-
χους τ΅ν Âγίων \Aποστόλων
¬πως µαρτυροÜν καί οî εéχές

πού •πάρχουν. \Eπειδή ™
Θεία Λειτουργία εrναι χαρµό-
συνη καί πανηγυρική, àφοÜ
εrναι àναστάσιµη, γι\ αéτό
¬ρισαν οî Πατέρες τÉς
\Eκκλησίας νά τελεÖται ™
Προηγιασµένη Θεία Λειτουρ-
γία κατά τήν περίοδο τÉς Mε-

γάλης TεσσαρακοστÉς, διότι
δέν ταίριαζε τό χαρµόσυνο
τÉς Θείας Λειτουργίας µέ την
περίοδο τοÜ πένθους πού δια-
νύουµε µέχρι τήν \Aνάσταση
τοÜ XριστοÜ µας. \Aλλά âπει-
δή οî πρ΅τοι Xριστιανοί κοι-
νωνοÜσαν καθηµερινά τ΅ν
\Aχράντων Mυστηρίων δέν
µποροÜσαν νά µένουν àµέτο-
χοι τÉς Θείας Kοινωνίας κα-
τά τίς καθηµερινές ™µέρες τήν
περίοδο τÉς Mεγάλης Σαρα-
κοστÉς, γι\ αéτό τελοÜνται οî
Προηγιασµένες τίς 5 ™µέρες
τÉς ëβδοµάδος µόνο κατά τήν
Περίοδο τÉς M. ΣαρακοστÉς,
™ ïποία θεωρεÖται ™ πρώτη
καί πιό σπουδαία νηστεία,
συγκρινόµενη µέ τίς ôλλες νη-
στεÖες τοÜ χρόνου. Tά Σάββα-
τα καί τίς Kυριακές κατά τήν
περίοδο τÉς ΣαρακοστÉς τε-
λεÖται κανονικά ™ Θεία Λει-
τουργία. \Eπίσης Προηγια-
σµένη Θεία Λειτουργία, σύµ-
φωνα µέ τούς Πατέρες, µπο-
ροÜµε νά τελέσουµε κατά τήν
Tετάρτη καί τήν Παρασκευή
τÉς Tυροφάγου, δηλαδή κατά
τήν ëβδοµάδα πρίν àρχίσει ™
M. Σαρακοστή ½ς προοίµιον

T› ÂrÓ·È ì
¶POH°IA™MENH

£Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
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δηλαδή, ½ς προπαρασκευή
τÉς îερÉς νηστείας πού öρχε-
ται, àφοÜ καί ¬λη ™ ëβδοµάδα
τÉς Tυροφάγου κατά τήν
ïποία δέν τρ΅µε κρέας εrναι
οéσιαστικά µιά προετοιµασία
γιά νά µποÜµε στή νηστεία
καθαρότεροι, προετοιµάζο-
ντας, ùχι µόνο τό σ΅µα µας,
àλλά καί τό πνεÜµα µας. Kα-
τά τήν Προηγιασµένη Θεία
Λειτουργία τά Tίµια ∆΅ρα
εrναι ¦δη, ¬πως λέει καί ™ λέ-
ξη, προηγιασµένα, δηλαδή
εrναι ¦δη Σ΅µα καί Axµα
XριστοÜ, τό ^OποÖο καθαγιά-
σθηκε κατά τήν Θεία Λειτουρ-
γία τÉς προηγουµένης Kυ-
ριακÉς καί φυλάχθηκε στό
àρτοφόριο. Kατά τήν τέλεση
τÉς Προηγιασµένης Θείας
Λειτουργίας τά Tίµια ∆΅ρα,
¬πως µαρτυροÜν καί οî εéχές
µέσα στήν Προηγιασµένη δέν
λαµβάνουν κάτι âπιπλέον µέ
τίς âπιγινώµενες εéχές, àλλά
οî εéχές εrναι περισσότερο δε-
ήσεις πρός τό Σ΅µα καί τό
Axµα τοÜ MονογενοÜς YîοÜ
τοÜ ΘεοÜ, γιά νά âξιλεωθοÜµε
πρός τόν Θεό Πατέρα καί
öτσι νά γίνουµε îκανοί νά µε-
τέχουµε τÉς Kοινωνίας τοÜ
XριστοÜ. 

Kατά τήν διάρκεια τÉς
Προηγιασµένης, βλέπουµε, µέ
τούς νοητούς çφθαλµούς τÉς
καρδιÄς µας, τόν ‰Iδιον τόν
Kύριον νά κρατεÖται àπό
τούς îερεÖς καί νά προβάλλε-
ται ½ς âξιλέωση τοÜ ΘεοÜ
πρός âµÄς καί νά µεταδίδεται
σέ ¬σους κοινωνήσουν τοÜ

Tιµίου Σώµατος καί A¥µατος
τοÜ XριστοÜ µας. ≠Oσοι πÄµε
στίς κατανυκτικότατες αéτές
ΘεÖες Λειτουργίες τÉς M. Σα-
ρακοστÉς θά δοÜµε ¬τι γίνο-
νται δύο E€σοδοι, πού ™ µία
εrναι τοÜ ëσπερινοÜ καί ™ δεύ-
τερη, γιά νά µεταφερθοÜν τά
Tίµια ∆΅ρα àπό τήν Âγία
Πρόθεση στήν Âγία Tράπεζα.
Kαί âκείνη τήν œρα, κατά τήν
δεύτερη ε€σοδο τοÜ îερέα,
πρέπει ¬λοι νά προσπέσουµε
στά γόνατα, γιατί ¬πως λέει
καί τό ε¨σοδικό âκείνη τήν
œρα, ï €διος ï Kύριος περνÄ
στά χέρια τοÜ îερέως καί
àφοÜ κατά τίς θεÖες Λειτουρ-
γίες τιµοÜµε τά Tίµια ∆΅ρα
πρίν êγιασθοÜν µόνο καί µό-
νο âπειδή θά προσφερθοÜν
στόν Xριστό καί θά γίνουν
Σ΅µα καί Axµα Tου, πολύ πε-
ρισσότερο χρωστοÜµε τώρα,
πού εrναι Σ΅µα καί Axµα
XριστοÜ ¦δη καθαγιασµένα,
νά öχουµε εéλάβεια µεγάλη

προσοχή καί προσευχή µετά
δακρύων, ζητώντας τή συγ-
χώρεσή µας àπό τά êµαρτή-
µατά µας καί µνηµονεύοντας
¬λους τούς àνθρώπους. 

^H Προηγιασµένη Θεία
Λειτουργία, âπειδή àκριβ΅ς
τελεÖται µέσα στό πένθος τÉς
M. ΣαρακοστÉς εrναι πολύ
κατανυκτική, τελούµενη µέσα
στό χαµηλό φ΅ς τ΅ν καντη-
λι΅ν καί τ΅ν κερι΅ν, µέσα
στόν îερό ναό πού εrναι ντυ-
µένος πένθιµα, µέ τόν îερέα
ντυµένο µέ τά àπέριττα πέν-
θιµα ôµφιά του καί µέ τίς
εéχές τÉς Λειτουργίας νά
•πενθυµίζουν συνεχ΅ς στήν
ψυχή τήν µετάνοια, τά δά-
κρυα, τό πένθος, ùχι γιά τόν
Xριστό µας πού πάσχει,
σταυρώνεται καί πεθαίνει,
àλλά τό πένθος γιά τίς êµαρ-
τίες µας καί γιά τά πάθη µας.
Tά δάκρυα, πού πολλές φο-
ρές θά α¨σθανθοÜµε νά τρέ-
χουν στά µατια µας κατά τήν
τέλεση τÉς Προηγιασµένης
Θείας Λειτουργίας εrναι λυ-
τρωτικά γιά τίς ψυχές ¬λων
µας, àφοÜ θά öχουµε τήν
εéκαιρία εéλαβικά νά προ-
σευχηθοÜµε καί µέ µετάνοια
νά προσέλθουµε στήν Kοινω-
νία τ΅ν \Aχράντων Mυστη-
ρίων τοÜ Tιµίου Σώµατος καί
A¥µατος τοÜ XριστοÜ µας.
Tότε θά ëορτάσουµε τό Πά-
σχα γιορτάζοντας καί τήν
\Aνάσταση τÉς ψυχÉς µας,
πού εrναι καί τό πραγµατικό
βίωµα αéτÉς τÉς περιόδου.
‰Aς τό εéχηθοÜµε γιά ¬λους.     

°È\ ·éÙfi ÛÙ‹ ÌÂÁ¿ÏË
EúÛÔ‰Ô ı¿ ‰ÔÜÌÂ

ÙfiÓ îÂÚ¤·  Ó¿ ö¯ÂÈ 
Î·Ï˘Ì¤ÓË Ù‹Ó ÎÂÊ·Ï‹
ÙÔ˘ àfi Ù‹Ó Û˘ÓÙÚÈ‚‹ 
Ô‡ Î·› ï ú‰ÈÔ˜ 
·åÛı¿ÓÂÙ·È, Í¤ÚÔÓÙ·˜
¬ÙÈ ÛÙ¿ ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘
ÎÚ·ÙÄ Ùfi ™áÌ· Î·› 
Ùfi AxÌ· ÙÔÜ XÚÈÛÙÔÜ. 



AÊÈ¤ÚˆÌ·...

Λ
ίγα χρόνια
πρίν, τό 1991,
âγκατασταθή-
καµε âδ΅ σ\
≤ναν ôγονο

àρχικά καί àφιλόξενο τόπο
τόν ïποÖον ¬µως µέ τή βοή-
θεια τοÜ ΘεοÜ καί τήν εéλο-
γία τοÜ Âγίου µας σιγά σιγά
µεταµορφώνουµε σ\ ≤να µι-

κρό Παράδεισο. Kαθηµερινά
™ ζωή µας εrναι ≤νας
àγ΅νας, τόσο πνευµατικός
¬σο καί σωµατικός, διότι âκ
τοÜ µηδενός µέ πολλούς κό-

\Aνηφορίζοντας στήν ùµορφη

∆ωρίδα καί στά λοίσθια 

σχεδόν τοÜ NοµοÜ Φωκίδος,

σέ µιά ùµορφη πλαγιά 

λίγο πρίν τό χωριό Tρίκορφο,

χτίζουµε τό Mοναστήρι µας 

πού τιµÄται âπ\ çνόµατι 

τοÜ àγίου Nεκταρίου 

τοÜ θαυµατουργοÜ.... 

°ÓˆÚÈÌ›· Ì¤ Ù‹Ó IIEEPPAA  MMOONNHH  
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πους καί µόχθους àνεγείρουµε
τό Mοναστηράκι µας. Oî àνά-
γκες εrναι πολλές καί âπιτακτι-
κές. ‰Hδη µέχρι σήµερα γιά τήν
δεκαπενταµελÉ µας ο¨κογέ-
νεια, γιατί κάθε µοναστήρι
εrναι συγκροτηµένο µέ τήν
àγάπη καί τήν θαλπωρή πού
öχει καί ™ ο¨κογένεια, µπορεÖ
κανείς νά φανταστεÖ τί àνά-
γκες •πάρχουν ùχι µόνον γιά
τήν συντήρησή µας, àλλά κυ-
ρίως γιά τήν συνέχιση τοÜ κτι-
ριακοÜ µας öργου, τό ïποÖο
öχει µέν àρχίσει, πλήν ¬µως
χρειάζεται πολύ δρόµο àκόµα
γιά νά ïλοκληρωθεÖ. ∆έν àπελ-
πιζόµεθα γιατί öχουµε σύµµα-
χό µας τόν Θεό καί τήν àγάπη
τοÜ κόσµου, πού ¬σο µπορεÖ,
µÄς συµπαραστέκεται µέ τήν
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βοήθειά του καί τήν âλεηµο-
σύνη του. \Aλλά κι âµεÖς µέ
τά διακονήµατά µας (¬πως
λένε τήν âργασία τ΅ν µο-
ναχ΅ν), àγωνιζόµεθα νά
προχωρήσουµε τό öργο µας,
µέ τό îεροραφεÖο, τό êγιο-

γραφεÖο, µέ τό λιβάνι, τά
κοµποσχοίνια, τό κηροπλα-
στεÖο µέ τίς κερÉθρες καί τό
êγνό µελισσοκέρι, µέ τά µε-
λίσσια µας καί τό êγνό
τους µέλι καί µέ ¬ποιον
τρόπο µποροÜµε œστε τό

µεγάλο µας öργο νά συνεχι-
σθεÖ καί νά µή σταµατήσει
µέχρι τήν ïλοκλήρωσή του.

^H àνέγερσή της ôρχισε
àπό τό µηδέν µόλις πρίν
àπό 12 σχεδόν χρόνια ¬ταν
οî πρ΅τες µοναχές πρωτο-

AÊÈ¤ÚˆÌ·...



ξεκινήσαµε âδ΅, στό ôγριο
πλήν ¬µως τόσο ùµορφο το-
πίο τÉς ∆ωρίδος νά •πηρετή-
σουµε τόν ±γιο τοÜ 20ου
α¨΅να, τόν θαυµατουργό
≠Aγιο Nεκτάριο. Tό öργο πού
àνελάβαµε εrναι δύσκολο καί
âπίπονο, κοπιαστικό καί
àπαιτεÖ πολλές θυσίες καί κό-
πους.

E
¨δικά ï πρ΅τος και-
ρός qταν àρκετά δύ-
σκολος, δεδοµένου
¬τι φτιάξαµε ≤να µι-

κρό προκατασκευασµένο σπί-
τι µέ τρία κελλάκια καί ≤να
µικρό âσωτερικό âκκλησάκι,
âν΅ γύρω µας δέν •πÉρχαν
παρά τά βουνά τÉς ùµορφης
∆ωρίδας καί στό βάθος àγνα-
ντεύαµε τή θάλασσα τοÜ Πα-
τραϊκοÜ κόλπου. \Eπιπλέον
δέν ε€χαµε äλεκτρικό, οûτε νε-
ρό, οûτε φυσικά τηλέφω-
νο...Mετά τήν πρωϊνή àκο-
λουθία, ξεκινούσαµε ôλλη νά
φέρει νερό àπό µία κοντινή
πηγή, ôλλη νά κόψει ξύλα γιά
τό τζάκι, ôλλη νά φτιάξει λι-
βάνι πού qταν καί τό πρ΅το
µας διακόνηµα àπό τό ïποÖο
οéσιαστικά συντηρηθήκαµε
τόν πρ΅το καιρό...Mέρες δύ-
σκολες, πού ¬µως µέ τή βοή-
θεια τοÜ ΘεοÜ περνοÜσαν µέ-
σα στήν \Aγάπη Tου, πού µÄς
παρηγοροÜσε καί µÄς δυνά-
µωνε....Kαί τό σούρωπο, ¬ταν
πιά τελείωνε ™ ™µέρα τοÜ Θε-
οÜ, µαζευόµασταν καί àρχί-
ζαµε τόν ^Eσπερινό κάτω àπό
τό φ΅ς τ΅ν καντηλι΅ν καί



τ΅ν κερι΅ν...Kατόπιν πιά-
ναµε τά κοµποσχοίνια µας
καί τήν àνάγνωση τÉς
Âγίας ΓραφÉς καί τ΅ν βι-
βλίων µέ τούς βίους τ΅ν
Âγίων µας καί ôλλα ψυχο-
φελÉ!

Kαί σιγά-σιγά, µέ τήν
εéλογία τοÜ Âγίου µας, γι-
νόµασταν ¬λο καί περισ-
σότερες, µέχρι πού σήµερα
φτάσαµε νά ε€µαστε δεκα-
πέντε καί µπορεÖ νά µήν
öχουµε ïλοκληρώσει τά

κελλιά µας καί τήν âκκλη-
σία µας, πλήν ¬µως χάρη
στό στόχο µας καί στό
σκοπό µας, µποροÜµε καί
συµβιώνουµε µέσα σ\ ≤να
µικρό σπιτάκι, περιµένο-
ντας µέρα µέ τήν ™µέρα νά
ïλοκληρωθοÜν τά κελλιά
µας, ™ τραπεζαρία καί ™
κουζίνα µας καί σιγά σιγά
νά ïλοκληρώσουµε καί τό
ναό µας, πού εrναι µόνον

µέ τούς σοβάδες âδ΅ καί
πολλά χρόνια. ≠Oσο αéξα-
νόµασταν ¬µως αéξήθηκαν
καί οî àνάγκες µας καί
öπρεπε νά βροÜµε τρόπους
νά âπιβιώσουµε àλλά καί
νά àρχίσουµε τήν àνοικο-
δόµηση τÉς MονÉς µας.
Στό λιβανάκι λοιπόν µέ τό
ïποÖο ξεκινήσαµε προστέ-
θηκε τό κηροπλαστεÖο, τό
ραφεÖο µας, ™ µελισσοκο-
µία, ™ êγιογραφία, ™ κατα-

AÊÈ¤ÚˆÌ·...
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σκευή âκκλησιαστικ΅ν
ε¨δ΅ν, ™ κατασκευή πασχα-
λιν΅ν λαµπάδων, àλλά καί
διάφορες âκδόσεις µέ πρω-
ταρχική τήν öκδοση κάθε
χρόνο τοÜ ^Hµερολογίου
µας πού àναγράφει àναλυ-
τικά καί ¬λες τίς νηστεÖες
κάθε ™µέρας, βοηθώντας
öτσι τόν πιστό νά µάθει
ποιές εrναι οî νηστεÖες τÉς
\Eκκλησίας µας καί π΅ς

τηροÜνται. \Eκτός àπό
αéτά τά διακονήµατα προ-
σπαθοÜµε νά καλλιεργοÜµε
γιά τήν αéτοσυντήρησή
µας διάφορα λαχανικά,
φυτέψαµε δέντρα παντοÜ
γιά νά öχουµε τή δική µας
συγκοµιδή καί µέ τά •λικά
àπό τά ζ΅α µας φτιάχνου-
µε διάφορα ζυµαρικά. Πα-
ράλληλα µέ τά âσωτερικά
διακονήµατα, àναγκασθή-

καµε νά τρέχουµε σέ διά-
φορες θρησκευτικές πανη-
γύρεις κυρίως στήν \Aθήνα,
àλλά καί στήν âπαρχία,
πουλώντας τά âργόχειρά
µας àπό τό πρωΐ µέχρι
àργά τή νύχτα, κα΄τω àπό
τή σκέπη τοÜ ΘεοÜ καί τοÜ
Âγίου µας, γιατί γιά τό
Mοναστηράκι του τρέχου-
µε.  

Πρωταρχικά ¬µως
ζοÜµε τήν ùµορφη µονα-
στηριακή ζωή πού ξεκινÄ
àπό τό πρωΐ µέ τήν àκο-
λουθία καί τήν προσευχή,
γιατί στόχος καί σκοπός
µας πού βρισκόµαστε âδ΅
εrναι νά συναντήσουµε τόν
Θεό, νά συνοµιλήσουµε
µαζί Tου, νά γνωρίσουµε
τό θέληµά Tου ¬σο γίνεται
καλύτερα, νά ëνωθοÜµε µα-
ζί Tου, àλλά καί νά ëνώ-
σουµε καί ôλλους πού
öχουν àνάγκη, πού ζητοÜν
τίς προσευχές µας κι âµεÖς



AÊÈ¤ÚˆÌ·...

ταπεινά ¬πως öχουµε χρέος
ε€τε µέ τό κοµποσχοίνι µας,
ε€τε µέ τίς παρακλήσεις µε-
ταφέρουµε στό Θεό τά α¨τή-
µατα τόσων àνθρώπων πού
προστρέχουν στό θαυµα-
τουργό ≠Aγιό µας γιά νά
τοÜ ζητήσουν βοήθεια καί
πρεσβεÖες.   

T
ό 1995 ïλοκληρώ-
θηκε ≤να σπουδαÖο
τµÉµα τÉς \Aδελφό-
τητος,τό Kοιµητή-

ριό µας, τό ïποÖο κατα-
σκευάστηκε •πό µορφή
àρχαίας κατακόµβης. ^Ως
γνωστόν, οî κατακόµβες
qταν τά κοιµητήρια τ΅ν

πρώτων χριστιαν΅ν, δηλα-
δή οî χ΅ροι ¬που öθαβαν
τούς νεκρούς τους, τούς
µάρτυρες τ΅ν πρώτων χρι-
στιανικ΅ν χρόνων πού κα-
τά χιλιάδες •πέστησαν τά
πιό φριχτά µαρτύρια öως
θανάτου γιά τήν àγάπη τοÜ
XριστοÜ. 

Oî µοναχές δούλεψαν
àρκετά καί σκληρά, διότι ï
χ΅ρος δέν µποροÜσε νά δη-
µιουργηθεÖ χωρίς τήν àπα-
ραίτητη µελέτη ½ς πρ΅το
βÉµα. Kατόπιν àκολούθησε
™ προσεκτική, βÉµα-βÉµα,
συλλογή τ΅ν στοιχείων πού
θά àποτελοÜσαν τόν διάκο-
σµο τ΅ν κατακοµβ΅ν, συ-
γκεντρώνοντας τά àπαραί-
τητα πρωτοχριστιανικά
σύµβολα καί παράλληλα
àρχίζοντας τήν êγιογράφη-
ση τÉς κατακόµβης µέ τοι-
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χογραφίες àπό τή θεµατο-
γραφία πού àγαποÜσαν νά
ζωγραφίζουν καί οî πρ΅τοι
χριστιανοί. 

\Eκτός àπό τό κοιµητή-
ριο τÉς MονÉς, ™ δηµιουρ-
γία τ΅ν Kατακοµβ΅ν εrναι
µιά πνευµατική προσφορά
στόν κόσµο, γιατί οî µονα-
χές θελήσαµε νά àναβιώ-
σουµε στίς καρδιές µας καί
στίς καρδιές ¬λων ¬σων
âπισκέπτονται τίς κατακόµ-
βες, τή ζωή τ΅ν πρώτων
χριστιαν΅ν. 

Στό τέλος τÉς δια-
δροµÉς µας µέσα στίς κατα-
κόµβες, ™ βαριά πέτρινη
πόρτα κλείνει πίσω µας,
àλλά ™ καρδιά àκόµα καί ™
δική µας πού θεωρητικά θά
öπρεπε νά öχει âξοικειωθεÖ
µέ τόν χ΅ρο, µένει µέ µία
öντονη συγκίνηση, µέ µία
εéγνωµοσύνη πρός τόν Θεό
γι\ αéτό πού ε€µαστε, çρθό-
δοξοι χριστιανοί καί µέ τό
ζÉλο προπαντός νά µοιά-
σουµε στούς µάρτυρες, πού

κυνηγηµένοι, διωγµένοι,
κακουχούµενοι, πολεµούµε-
νοι µέ àκατανόµαστους καί
àφάνταστους διωγµούς καί
θανατώσεις, •πέµειναν,
ôντεξαν, µαρτύρησαν µέ χα-
ρά γιά τήν àγάπη τοÜ Xρι-
στοÜ. 

Στό Mοναστήρι µας
φυλάσσεται ½ς îερό κειµή-
λιο τεµάχιο τοÜ îεροÜ λει-
ψάνου τοÜ προστάτου µας

Âγίου Nεκταρίου τό ïποÖο
προσέφερε στήν îερά Mονή
µας ½ς εéλογία ï Mακαρι-
στός Mητροπολίτης Σου-
δάν TÖτος. \Eπίσης öχουµε
ε¨κόνα τοÜ Âγίου Nεκταρί-
ου πού êγιογράφησε ï κατά
σάρκα àνεψιός του καί βα-
πτισιµιός  του, \Aναστάσιος
KεφαλÄς καί ï ïποÖος öδω-
σε στήν ^Iερά Mονή µας µα-
ζί µέ ôλλα κειµήλια τοÜ
Âγίου µας. ^H ^Iερά Mονή
µας πανηγυρίζει στίς 9 Nο-
εµβρίου, µνήµη τοÜ Âγίου
Nεκταρίου καί στίς 28
Aéγούστου µνήµη τοÜ Âγί-
ου Φανουρίου τοÜ θαυµα-
τουργοÜ. 

Στίς 9 Nοεµβρίου, µνή-
µη τοÜ Âγίου Nεκταρίου,
πλÉθος κόσµου συρρέει στό
Mοναστήρι µας γιά νά προ-
σκυνήσει τό ≠Aγιο λείψανο
και τήν ε¨κόνα τοÜ θαυµα-
τουργοÜ Âγίου µας.
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K
ατά τούς χρόνους τοÜ βασιλιÄ Tραϊα-
νοÜ (98-117 µ.X.), öζησε στήν ^Hλιούπο-
λη, στήν âπαρχία τÉς Λιβανησίας τÉς
Φοινίκης, ™ Eéδοκία, Σαµαρείτιδα κα-
τά τό γένος. oHταν πάρα πολύ ùµορφη,

γι\ αéτό κιόλας τό λόγο, âξέκλινε àπό µικρή στήν
πορνεία, γιατί πολλές φορές εrναι δύσκολο νά
συµβαδίζει ™ çµορφιά τοÜ σώµατος µέ τή σεµνό-
τητα. Kάθε ™µέρα, τήν âπισκέπτονταν πάρα πολ-
λοί γιά νά âκτελέσουν τήν âπιθυµία τους, καί ùχι
µόνο àπό âκείνη τή χώρα, àλλά καί àπό ôλλες
πολλές, ξοδεύοντας πολλά χρήµατα πρός χάρη
της. ‰Eτσι, ™ Eéδοκία, εrχε συγκεντρώσει ôπειρο
πλοÜτο ζώντας êµαρτωλή ζωή καί φυσικά δέν
φρόντιζε γιά τήν µέλλουσα ζωή, οûτε σκεφόταν τί
γίνεται µετά τόν θάνατο. \Eπειδή ¬µως ï καλός βο-
σκός ψάχνει γιά τό àπολωλός πρόβατο, öφθασε
καί γι\ αéτή ï καιρός τÉς ψυχικÉς της γιατρειÄς µέ
τόν ëξÉς τρόπο:

Eνας µοναχός εéσεβής, πηγαίνοντας πρός τήν
πατρίδα του, öµεινε σέ κάποιο σπίτι κοντά

στÉς Eéδοκίας. Kάνοντας λοιπόν τήν καθηµερι-
νή του βραδυνή µελέτη, καί διαβάζοντας τά σχε-
τικά µέ τήν Kρίση, τήν κόλαση τ΅ν êµαρτωλ΅ν,
καί τήν àνταπόδωση τ΅ν δικαίων, öτυχε καί τά
ôκουσε ™ Eéδοκία ¬λα τή νύχτα, àπό ≤να παρά-
θυρο καί τόσο πολύ qρθε σέ κατάνυξη, πού öτρε-
χαν σάν ποτάµι τά δάκρυά της, σκεπτόµενη τίς
êµαρτίες της. ≠Oταν ξηµέρωσε, προσκάλεσε τόν
µοναχό νά τÉς âξηγήσει ¬λα αéτά τά ïποÖα
ôκουγε νά διαβάζει ¬λο τό βράδυ. ^O  µοναχός
τήν παρότρυνε νά βαπτιστεÖ χριστιανή καί νά
σκορπίσει σωστά, âκεÖνον τόν πλοÜτο τόν ïποÖο

κακ΅ς àπέκτησε, νά τόν µοιράσει µετά χαρÄς σέ
φτωχούς καί τότε ï Πανάγαθος Θεός θά τήν
àνταµείψει, àντί γι\ αéτή τήν πρόσκαιρη ζωή, µέ
πλοÜτο ôϋλο καί α¨ώνια ζωή...

Στό µόνο στό ïποÖο εrχε âνδοιασµούς ™ Âγία
εrναι στό ¬τι qταν πολύ καλοµαθηµένη, χρει-

1η Mαρτίου, 
µνήµη τÉς ^Aγίας ^Oσιοµάρτυρος Eéδοκίας.

EY¢OKIA: ì êÁ›· ÙÉ˜
ÌÂÁ¿ÏË˜ ÌÂÙ¿ÓÔÈ·˜...
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αζόταν κάποιο πνευµατικό ïδηγό καί βασικά
¦θελε νά βεβαιωθεÖ γιά τό ôν αéτά πού τÉς εrπε
ï µοναχός qταν àληθινά. ^O µοναχός τή συµ-
βούλευσε νά προσευχηθεÖ στό Θεό γιά µία ëβδο-
µάδα µέ νηστεία, γιά νά τÉς δείξει τό θέληµά
Tου. ^H Eéδοκία àκολούθησε πιστά τίς âντολές
τοÜ µοναχοÜ. \AφοÜ πέρασε µία ëβδοµάδα καί
βγÉκε àπό τό κελλί, τή ρώτησε ï µοναχός âάν ï
Θεός τÉς öδειξε κάποιο σηµεÖο Tου. Aéτή τότε
τοÜ àπάντησε, ¬τι καθώς προσευχόταν µέ δά-
κρυα στά µάτια, âνθυµούµενη τίς êµαρτίες της,
εrδε πρίν ξηµερώσει, φ΅ς τεράστιο πάνω àπό
τόν ≥λιο καί ≤ναν λαµπερό νέο, ï ïποÖος τήν
±ρπαξε καί τήν àνέβασε στόν οéρανό. \EκεÖ εrδε
ôπειρους λευκοφόρους µέ τήν €δια àστραφτερή
µορφή, οî ïποÖοι τήν •ποδέχθηκαν µέ µεγάλη
χαρά. Kαθώς öµπαινε σ\ αéτό τό àπερίγραπτο
φ΅ς, φάνηκε öξω àπό τήν πόρτα ≤νας µεγάλος
καί ôσχηµος γίγαντας, ï ïποÖος àφοÜ τÉς öτριξε
τά δόντια του, φώναζε τόσο δυνατά, œστε ¬λος
ï τόπος σειόταν. ‰Aρχισε λοιπόν σέ κάποια στιγ-
µή νά φιλονικεÖ µέ τόν ïδηγό της, τόν àρχάγγε-
λο Mιχαήλ καί νά τοÜ λέει ¬τι âάν σώσει αéτή, ™
ïποία µίανε τόσους àνθρώπους µέ τίς àσωτίες
της, θά πρέπει νά σωθοÜν καί ¬λοι αéτοί οî
ïποÖοι öχουν κάνει ôσχηµες καί ôδικες πράξεις.
\Eκείνη τή στιγµή, àκούστηκε γλυκειά φωνή âξ\
οéρανοÜ, ™ ïποία öλεγε: “‰Eτσι θέλησε ï Θεός
γιά τούς υîούς τ΅ν àνθρώπων, νά •ποδέχεται
τούς µετανοηµένους σάν εûσπλαχνος πού εrναι
καί νά τούς ïδηγεÖ στήν α¨ώνιο ζωή. Aéτά εrπε ï
‰Aγγελος, τήν σφράγισε τρεÖς φορές καί öφυγε
πρός τόν οéρανό.

Oµοναχός àφοÜ ôκουσε ¬λα αéτά τά θαυµα-
στά, τήν διαβεβαίωσε ¬τι αéτό qταν σηµάδι

àπό τόν Θεό. TÉς öδωσε κουράγιο, τήν προέτρε-
ψε νά πενθήσει γιά τίς êµαρτίες της, τήν βοήθη-
σε νά µοιράσει τήν ôπειρη περιουσία της, τήν
öστειλε στόν \Eπίσκοπο τÉς πόλης γιά νά τήν βα-
πτίσει καί στό τέλος τήν ïδήγησε στό γυναικεÖο
µοναστήρι, τό ïποÖο εrχε •πό τήν âπίβλεψή του.
^H Eéδοκία àγωνιζόταν τόν καλόν àγ΅να πε-
ρισσότερο àπό τίς •πόλοιπες µοναχές. ‰Eτσι,
¬ταν κοιµήθηκε ™ Γερόντισσα τÉς MονÉς, µέ
θεία •πόδειξη, ¬λες ψήφισαν τήν Eéδοκία γιά
Γερόντισσα, ™ ïποία µέ τήν êγία πολιτεία της
εrχε •ποστεÖ πραγµατικά “θεία àλλοίωση”.‰Eτσι
διÉλθε τόν âπίγειο βίο της, τελώντας ôπειρα

θαύµατα àκόµα καί ¬ταν qταν στή ζωή.

Oταν ™γεµόνας qταν στήν ^Hλιούπολη ï Aéρη-
λιανός κάποιοι àπό τούς παλαιούς âραστές

τÉς Eéδοκίας πού ôκουσαν ¬τι πίστεψε στό
Xριστό καί µονάζει σέ µοναστήρι, öστειλαν µιά
ψευδή àναφορά στόν βασιλέα καί τήν κατηγόρη-
σαν, ¬τι öκλεψε βασιλικά χρήµατα καί µέ αéτά
χτίζει µοναστήρια στήν öρηµο. ^O ™γεµόνας τότε
κίνησε διωγµό καί öστειλε τριακόσιους στρα-
τι΅τες µ\ ≤ναν ôρχοντα γιά νά τήν πάρουν àπό
τή Mονή βιαίως µαζί µέ τά χρήµατα. \Eπί τρία
™µερόνυχτα προσπαθοÜσαν νά µποÜν στή Mο-
νή, àλλά µία àόρατη δύναµη τούς âµπόδιζε καί
τρεÖς ™µέρες µετά, κάποια àόρατη θανάσιµη
πνοή τούς âθανάτωσε καί ξεψύχησαν ¬λοι,
âκτός àπό τόν ôρχοντα καί τρεÖς στρατι΅τες,
πού öφεραν καί τό µήνυµα στό βασιλέα γιά τό
γεγονός. Tότε, ï €διος ï γιός τοÜ βασιλιÄ, κίνησε
âναντίον τÉς êγίας, àλλά καθώς πήγαινε öφιπ-
πος στό Mοναστήρι, öπεσε καί χτύπησε θανάσι-
µα. Tότε ï βασιλιÄς öστειλε γράµµα στήν êγία, ™
ïποία µετά àπό προσευχή àνέστησε, ùχι µόνο τό
γιό τοÜ βασιλιÄ, àλλά καί ¬λους τούς
στρατι΅τες πού εrχαν α¨φνίδια πεθάνει âν΅ πή-
γαιναν νά συλλάβουν τήν êγία. Tότε ¬λοι οî πα-
ρόντες, µαζί καί ï βασιλιÄς πίστεψαν ¬τι ï Θε-
ός τÉς χριστιανÉς Eéδοκίας εrναι Mέγας καί
\Aληθινός. 

Kατόπιν, στήν ^Hλιούπολη, öγινε ™γεµόνας
≤νας ε¨δωλολάτρης çνόµατι ∆ιογένης, ï

ïποÖος βασάνισε τήν êγία, àλλά κατά τά βασα-
νιστήρια öγιναν τόσα πολλά θαύµατα πού καί
αéτός τελικά πίστεψε στόν àληθινό Θεό.  \AφοÜ
öζησε ï ™γεµόνας θεάρεστη ζωή, àνέβηκε στό
àξίωµα κάποιος Bικέντιος, πολύ σκληρός µέ
τούς Xριστιανούς. Aéτός, γνωρίζοντας ¬τι δέν
µποροÜσε νά σταµατήσει τήν Âγία µέ ôλλον
τρόπο, öστειλε στρατι΅τες καί öκοψαν τήν ïσία
της κεφαλή, τήν 1η τοÜ µηνός Mαρτίου.

Eτσι, ™ Âγία, àφοÜ τελείωσε τόν δρόµο τοÜ
µαρτυρίου της, τό µέν πνεÜµα της àπÉλθε

στά οéράνια, τό δέ τίµιο καί πάνσεπτο λείψανό
της öµεινε στήν γÉ, τελώντας τά µετά θάνατον
θαύµατα, χάρη τήν ïποία öλαβε àπό τόν Θεό,
γιά τή θερµή της µετάνοια. ‰Aς àξιωθοÜµε καί
âµεÖς τέτοιας ε¨λικρινοÜς καί µεγάλης µετάνοι-
ας µέ τίς πρεσβεÖες της. \Aµήν. 
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Π
ερπατ΅ στά πλακιώτικα
δροµάκια. Mιά παρέα προ-
σπερνÄ µέσα σέ γέλια καί
φωνές, ¬λοι τους µασκαρε-
µένοι. \Aπό µικρή εrχα συν-

δυάσει τό Tριώδιο µέ µασκαρέµατα,
γλέντια, φάρσες... Mά φέτος ¦µουν àπο-
φασισµένη ν\ àναζητήσω καί νά µάθω τί
σηµαίνει ôραγε γιά µÄς τούς Xριστια-
νούς τό Tριώδιο. ^H àναζήτησή µου βέ-
βαια ôρχιζε σέ àντίστροφη πορεία àπό
αéτή τ΅ν σηµεριν΅ν ™µερ΅ν. \Aπό τόν
πιό µικρό µέχρι τόν πιό µεγάλο öβλεπα
≤ναν àνταγωνισµό γιά τήν καλύτερη ¦
τήν πιό πρωτότυπη φορεσιά ¦ µάσκα.
≠Oσο ¬µως οî γύρω µου ξεφαντώνουν,
âγώ εrχα τήν περιέργεια νά µάθω ποÜ
öχουν τίς ρίζες τους τά καρναβάλια καί
ï προβληµατισµός µου µέ ïδήγησε στήν
àρχαιότητα. ‰Eµαθα λοιπόν, ¬τι οî
àρχαÖοι µας πρόγονοι διοργάνωναν
γιορτές πού öπαιρναν àνεξέλεγκτες δια-
στάσεις, πρός τιµή τοÜ ∆ιόνυσου καί
τÉς \Aφροδίτης. Oî ε¨δωλολάτρες ντύνο-
νταν µασκαράδες, φοροÜσαν µάσκες

στό πρόσωπο, χόρευαν, µεθοÜσαν, τρα-
γουδοÜσαν, öπαιζαν µουσικά ùργαναν
κι ëνώνονταν ¬λοι µαζί σέ •παίθριες
ε¨δωλολατρικές ποµπές κι öτσι διέσχι-
ζαν ¬λη τήν πόλη µέ àρχηγό τόν καρνά-
βαλο... Kάτι παρόµοιο πού γίνεται καί
σήµερα. ‰Eµαθα âπίσης ¬τι σέ µιά τέτοια
γιορτή στήν ‰Eφεσο µαρτύρησε µέ τό
αxµα του καί µέ τή ζωή του ï ≠Aγιος Tι-
µόθεος, πού qταν âκεÖ τότε \Eπίσκοπος. 

Γ
εννήθηκε στά Λύστρα τÉς Λυκαο-
νίας καί àπό µικρός öµεινε çρφανός
àπό πατέρα. Στόν Tιµόθεο àναγνω-

ρίζουν ¬λοι τό παιδί τοÜ ΘεοÜ, χαριτω-
µένο, êγνό, σεµνό, µεγαλωµένο µέ τά
γράµµατα τÉς πίστεως. ^H µητέρα του
Eéνίκη καί ™ γιαγιά του Λωΐδα öχουν
γεµίσει τήν εéαίσθητη ψυχή τοÜ µικροÜ
µέ τήν προσδοκία τοÜ λυτρωτÉ Mεσσία.
Συχνά ρωτοÜσε: “Mητέρα πότε θά öρθει
ï Mεσσίας; Tή µελαγχολία τÉς προσδο-
κίας αéτÉς σπάει ™ ε€δηση πού φέρνει
κάποιος ^EβραÖος: ^O \Aπόστολος τ΅ν
\Eθν΅ν ΠαÜλος θά κηρύξει στήν πόλη
τους. ̂ O νεαρός Tιµόθεος παρακολουθεÖ
τά κηρύγµατά του. ̂ H σπίθα ôναψε στήν

Σκέψεις àπό µία φοιτήτρια...

&âÌÂÖ˜
ï Î·ÚÓ¿‚·ÏÔ˜
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ψυχή του. ^H âπιθυµία νά µάθει περισ-
σότερα φούντωσε καί περιµένει, ¬πως
τό χωράφι τήν πρώτη βροχή, µέ λαχτά-
ρα τήν δεύτερη συνάντησή του µέ τόν
\Aπόστολο ΠαÜλο.

H
συνάντηση αéτή δέν ôργησε νά
öρθει καί εrναι καθοριστική γιά
τήν πορεία τοÜ νεαροÜ χριστια-

νοÜ. ΣυναντÄ τόν ΠαÜλο στά Λύστρα τό
49 µ. X. καί τοÜ ζητÄ νά τόν πάρει µαζί
του. ^O ΠαÜλος συγκινεÖται καί γράφει
στήν âπιστολή του πρός Φιλίππους
(B΄22) ¬τι “¬πως παιδί γιά τόν πατέρα,
στάθηκε µαζί µου γιά τό Eéαγγέλιο”. ^O
Tιµόθεος, àφοÜ συνάντησε τήν \Aλήθεια
τήν κάνει ζωή, πράξη, βίωµα. \Aκολου-
θεÖ πιστά τόν ΠαÜλο παντοÜ στούς Φι-
λίππους, στή Θεσσαλονίκη, στήν Kόριν-
θο, στά ^Iεροσόλυµα, στή Pώµη, µαζί
του παντοÜ, διωγµοί, µαρτύρια, φυλα-
κίσεις, στήριγµα τοÜ διδασκάλου àκλό-
νητο. Mέ τήν ôριστη ëλληνική µόρφωσή
του, öφτασε νά γίνει πολύτιµος γραµµα-
τέας τοÜ Παύλου. Kυρίως ¬µως àναδεί-
χθηκε ôριστο πνευµατικό του παιδί.
≠Oµως οî àνάγκες τÉς âκκλησίας àνα-
γκάζουν τους δύο ôνδρες νά χωριστοÜν.
^O \Aπ. ΠαÜλος χειροτονεÖ τόν Tιµόθεο
πρεσβύτερο καί àργότερα κατά τή διάρ-
κεια τÉς τέταρτης περιοδείας του, τόν
χειροτονεÖ  \Eπίσκοπο \Eφέσσου. ∆έν τό
ξεχνÄ ¬µως, οûτε τόν âγκαταλείπει,
àλλά τοÜ στέλνει δύο âπιστολές γιά νά
τόν συµβουλέψει καί γιά νά τόν στηρί-
ξει στό öργο του. Mάλιστα τήν δεύτερη,
τήν γράφει àπό τήν φυλακή: “Παιδί µου
Tιµόθεε, εrσαι στρατιώτης τοÜ XριστοÜ.
Θά κακοπαθήσεις κι âσύ γιά τόν Xριστό

O
\E›ÛÎÔÔ˜ TÈÌfiıÂÔ˜ Û¿Ó

ÁÓ‹ÛÈÔ˜ ¯ÚÈÛÙÈ·Ófi˜ ‰¤Ó ÌÔ-

ÚÔÜÛÂ Ó\ àÓÂ¯ıÂÖ Ù›˜ àÛ¯‹-

ÌÈÂ˜ Î·› Ù¿ öÎÙÚÔ·, Ì·›ÓÂÈ

ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙfiÓ K·ÚÓ¿‚·ÏÔ Î·› Û¿Ó

ÁÓ‹ÛÈÔ˜ ÔÈÌ¤Ó·˜ ÛÙ¤ÎÂÙ·È 

ÊÚ·ÁÌfi˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ‹Ó ÔÌ‹....

... ™¤ Ï›ÁÔ, ÏÈÁÔÛÙÔ› ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› Î·› ï

\E›ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ı·Ó¿ÛÈ-

Ì· ¯Ù˘ËÌ¤ÓÔÈ ÛÙfi ¯áÌ·, àÊ‹ÓÔÓÙ·˜

âÎÂÖ ÛÙfi ‰ÚfiÌÔ Ù‹Ó ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘˜

ÓÔ‹, àÓ˘Ô¯ÒÚËÙÔÈ ¬Ìˆ˜ ÛÙfiÓ

àÁáÓ· Î·Ù¿ ÙÉ˜ Âå‰ˆÏÔÏ·ÙÚÂ›·˜.
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EÈÏÔÁ¤Û...

¬πως κι âγώ. Mήν àφήσεις παιδί µου
τό κακό, àλλά νά τό âλέγχεις ¬ταν γί-
νεται δηµόσια”. ≠Oταν λοιπόν στήν
‰Eφεσο, πολλά χρόνια πρίν, τέτοιες µέ-
ρες, γιόρταζαν τίς ε¨δωλολατρικές
γιορτές τοÜ ∆ιόνυσου καί τÉς \Aφροδί-
της, ï \Eπίσκοπος Tιµόθεος, µή
µπορ΅ντας ν\ àνεχθεÖ σάν χριστιανός
τίς àσχήµιες καί τά öκτροπα, µπαίνει
µπροστά στόν Kαρνάβαλο καί σάν
γνήσιος ποιµένας στέκεται φραγµός
µπροστά στήν ποµπή. KαλεÖ ¬λους σέ
µετάνοια, àλλά âκεÖνοι µεθυσµένοι
¬πως εrναι, σέ µιά πραγµατική µάχη
σ΅µα µέ σ΅µα, τοÜ  âπιτέθηκαν καί
qρθε àντιµέτωπος µέ âκεÖνο τό φανατι-
σµένο πλÉθος, πού τόν λιθοβόλησε καί
τόν ξυλοκόπησε µέ àπίστευτη àγριότη-
τα. Σέ λίγο, λιγοστοί χριστιανοί καί ï
\Eπίσκοπός τους βρίσκονται θανάσιµα
χτυπηµένοι στό χ΅µα, àφήνοντας âκεÖ,
στό δρόµο, τήν τελευταία τους πνοή,
àνυποχώρητοι ¬µως στόν àγ΅να κατά
τÉς ε¨δωλολατρείας. 

T
ό îερό του λείψανο âνταφιάστηκε
àπό τούς χριστιανούς καί àργότε-
ρα µεταφέρθηκε στό ναό τ΅ν

Âγίων \Aποστόλων, στήν Kωνσταντι-
νούπολη, ¬που τοποθετήθηκε κάτω
àπό τήν Âγία Tράπεζα, µαζί µέ τά îερά
λείψανα τ΅ν àποστόλων \Aνδρέα καί
ΛουκÄ... oHταν 22 \Iανουαρίου, ¬ταν ï
µαχητής τÉς \Aλήθειας θυσίασε τή ζωή
του γι\ Aéτή καί àναδείχθηκε ôξιος µα-
θητής τοÜ ∆ιδασκάλου του, τοÜ \Aπο-
στόλου Παύλου, àψηφώντας àκόµα
καί τόν θάνατο γιά τήν àγάπη τοÜ
\Eσταυρωµένου.

Kαί οî σκέψεις µου εrναι σ\ âκεÖνον τόν

±γιο αéτές τίς µέρες καί àναρωτιέµαι
ôν µποροÜµε ν\ àκολουθοÜµε ≤ναν
καρνάβαλο πού δέν δίστασε νά σκοτώ-
σει ≤ναν ±γιο. Kάποιος €σως πεÖ, ¬τι
...µά εrναι àποκριά”. \Aποκριά, ¬µως,
δέν σηµαίνει γλέντια καί διασκεδάσεις,
καρναβάλια καί µασκαρέµατα. \Aπο-
κριά σηµαίνει àποχή àπό τό κρέας,
¬πως τό λέει καί ™ λέξη, γιατί àρχίζει
σέ λίγες ™µέρες, ™ περίοδος τÉς µεγά-
λης πένθιµης νηστείας. Σέ λίγες µέρες
θ\ àρχίσει ™ πορεία τοÜ XριστοÜ µας
πρός τόν ΓολγοθÄ καί τή Σταύρωση. ̂ O
Yîός τοÜ àνθρώπου θά θανατωθεÖ κι
âµεÖς µετατρέψαµε τήν \Aποκριά σέ πε-
ρίοδο σαρκολατρείας καί συµµετέχου-
µε σ\ ≤να ε¨δωλολατρικό κατασκεύα-
σµα χωρίς τύψεις, àναπαυµένοι στήν
παχυλή µας, àλλά ùχι δικαιολογηµένη
ôγνοια. \Aντί νά ëτοιµαζόµαστε γιά τήν
πένθιµη περίοδο πού θά διανύσουµε σέ
λίγες µέρες, τρέχουµε µέ διπλό µάλιστα
προσωπεÖο (καί αéτό τοÜ καρνάβαλου
καί αéτό τοÜ ψεύτικου χριστιανοÜ), νά
δώσουµε µιά µαρτυρία κάθε ôλλο πα-
ρά χριστιανική. 

A
ν ï θάνατος χτυποÜσε τήν πόρ-
τα µας, καµµία διάθεση δέν θά
ε€χαµε γιά γλέντια καί διασκε-

δάσεις. Tί κάνουµε ¬µως ¬ταν ï Θε-
ός τÉς àγάπης ïδηγεÖται ëκούσια
στό θάνατο γιά µÄς; \Aλλά µήπως
µιά τέτοια στάση ταιριάζει σέ χρι-
στιανούς; \Eν΅ θαυµάζουµε τήν στα-
θερότητα ëνός βράχου, οî €διοι ε€µα-
στε χαλίκια, στό öλεος ëνός χειµάρ-
ρου, πού εrναι γεγονός ¬µως, ¬τι µό-
νον τούς βράχους δέν λυγάει...     
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\EÁÒ ¶·Ù‹Ú, âÁÒ 

N˘ÌÊ›Ô˜, âÁÒ OåÎ›·,

âÁÒ TÚÔÊÂ‡˜, âÁÒ 

P›˙·, âÁÒ £ÂÌ¤ÏÈÔ˜.

¶ÄÓ ¬ÂÚ ôÓ ı¤ÏË˜ âÁÒ. 

MË‰ÂÓfi˜ ôÓ ı¤ÏË˜ âÁÒ.

\EÁÒ ‰Ô˘ÏÂ‡Ûˆ. 

oHÏıÔÓ Á¿Ú ‰È·ÎÔÓÉÛ·È,

Ôé ‰È·ÎÔÓËıÉÓ·È.

\EÁÒ Î·› Ê›ÏÔ˜ 

Î·› Í¤ÓÔ˜ Î·› ÎÂÊ·Ï‹

Î·› à‰ÂÏÊfi˜ Î·› à‰ÂÏ-

Ê‹ Î·› Ì‹ÙËÚ. ¶¶¿¿ÓÓÙÙ··

ââÁÁÒÒ..

MfiÓÔÓ ÔåÎÂ›ˆ˜ ö¯Â Úfi˜

âÌ¤. \EÁÒ ¤ÓË˜ ‰È¿ Û¤

Î·› àÏ‹ÙË˜ ‰È¿ Û¤, 

â› ÛÙ·˘ÚÔÜ ‰È¿ Û¤, 

â› Ù¿ÊÔ˘ ‰È¿ Û¤, 

ôÓˆ ñ¤Ú ÛÔÜ 

âÓÙ˘¯¿Óˆ Ùá ¶·ÙÚ›. 

K¿Ùˆ ñ¤Ú ÛÔÜ 

ÚÂÛ‚Â˘Ù‹˜ ·Ú·Á¤ÁÔÓ·

·Ú¿ ÙÔÜ ¶·ÙÚfi˜. ¶¿-

ÓÙ· ÌÔÈ Û‡ 

Î·› à‰ÂÏÊfi˜ 

Î·› Û˘ÁÎÏËÚÔÓfiÌÔ˜ 

Î·› Ê›ÏÔ˜ Î·› Ì¤ÏÔ˜.

TT››  ÏÏ¤¤ÔÔÓÓ  ıı¤¤ÏÏÂÂÈÈ˜̃;;

\Eκ τοÜ êγιογραφείου τÉς MονÉς µας.



MÔÓ·‰ÈÎ¤Û EÌÂÈÚ›ÂÛ...

MÔÓ·¯‹
\OÏ˘ÌÈ¿‰·
MÔÓ·¯‹
\OÏ˘ÌÈ¿‰·

Eéλαβικό àφιέρωµα
στήν πρώτη âκδηµήσασα µοναχή 

τÉς ^IερÄς MονÉς µας

Mοναχή \Oλυµπιάδα,
κατά κόσµον Kανέλλα
Φρέντζου, γεννήθηκε
στήν Tρίπολη τό 1917
καί κοιµήθηκε στίς 21

Aéγούστου τοÜ öτους 2001 στήν ^Iερά Mο-
νή Âγίου Nεκταρίου ∆ωρίδος, ¬που καί
διετέλεσε ™ πρώτη ^Hγουµένη τÉς MονÉς,
¬ταν τό 1991 πρωτοξεκίνησε τήν àνέγερσή
της âκ τοÜ µηδενός. 

^H στήλη αéτή µέ τόν τίτλο “Mοναδικές \Eµπειρίες” δηµιουργήθηκε
γιά νά φιλοξενεÖ µορφές, µοναχ΅ν καί λαϊκ΅ν, πού öζησαν καί
àγωνίστηκαν κατά Xριστόν, ùχι µόνο στήν ^Eλλάδα, àλλά καί ¬που
àλλοÜ àνά τόν κόσµον βρήκαµε τέτοιες µορφές. Tό πρ΅το µας
àφιέρωµα σ\ αéτές τίς µορφές âπιλέξαµε νά εrναι στήν Γερόντισσα
\Oλυµπιάδα πού qταν καί ™ πρώτη ^Hγουµένη τÉς MονÉς µας καί
κοιµήθηκε πρίν δυόµισυ περίπου χρόνια, τόν Aûγουστο τοÜ 2001...
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Σ
έ ¬λη της τήν ζωή, àπό παι-
δί àκόµα, qταν προικισµένη
µέ πολλά καί σπάνια χαρί-
σµατα καί κυρίως µέ τήν
àγάπη καί τήν âλεηµοσύνη.

Στήν Tρίπολη ¬που ζοÜσε, qταν παρά-
δειγµα σωφροσύνης καί àπό πολύ µι-
κρή δέν öλειψε ποτέ àπό τήν âκκλησία,
âν΅ ¬λοι οî φτωχοί, οî àνήµποροι καί
οî κατατρεγµένοι, οî χÉρες, τά çρφανά,
τήν εrχαν παρηγοριά πνευµατική, àλλά
καί τόν ôνθρωπο πού οéσιαστικά τούς
συντηροÜσε καί τούς βοηθοÜσε σέ ¬,τι
εrχαν àνάγκη. ‰Aν καί δέν qταν àκόµη
µοναχή, ½στόσο τελοÜσε τά πνευµατι-
κά της καθήκοντα µέ πόθο καί ζÉλο γιά
τό Θεό, àλλά καί µέ τήν àκρίβεια πού
τÉς εrχε •ποδείξει ï θεÖος της, àδελφός
τοÜ πατέρα της, Âγιορείτης Mοναχός
\Aβέρκιος, ï κοµπολογÄς, ¬πως qταν
γνωστός στό ‰Oρος. MελετοÜσε zρες
πολλές ¬ταν δέν διακονοÜσε τούς àγα-
πηµένους της φτωχούς καί àνήµπο-
ρους καί κρατοÜσε πολύτιµες γι\ αéτήν
σηµειώσεις àπό πνευµατικές νουθε-
σίες, τίς ïποÖες ¬λο γύριζε πίσω γιά νά
διαβάσει ξανά καί ξανά, µή χορταίνο-
ντας µέχρι τά βαθειά της γεράµατα τά
θεÖα λόγια. Γιά πνευµατικό της πατέρα
εrχε τόν π. ∆ηµήτριο Παπαντώνη (τόν
ïποÖο εrχε πνευµατικό ï µεγάλος κή-
ρυκας ∆ηµήτρης Παναγόπουλος), πού
τόν àκολουθοÜσε παντοÜ σάν πιστή
διακόνισσα καί τοÜ öκανε τελεία •πα-
κοή. Kαί ¬πως àπό χρόνια çνειρευό-
ταν, τό 1992 àξιώθηκε νά λάβει τό Mέ-



MÔÓ·‰ÈÎ¤Û EÌÂÈÚ›ÂÛ...

γα καί \Aγγελικό ΣχÉµα καί νά πάρει τό
ùνοµα τÉς Âγίας \Oλυµπιάδος, τήν
ïποία τόσο πολύ àγαποÜσε καί εéλα-
βεÖτο. \Aπό τήν ™µέρα πού öγινε µοναχή,
µέχρι τήν κοίµησή της, öζησε µέσα στήν
àδιάλειπτη προσευχή, τήν ïποία àκού-
γαµε νά ψιθυρίζει àκόµα καί στόν ≈πνο
της. ≠Oταν µετά τÉς λέγαµε ¬τι öλεγε τήν
εéχή “Kύριε \IησοÜ Xριστέ âλέησόν µέ”
στόν ≈πνο της, âκείνη µέ τήν êγνότητα
καί τήν ταπεινότητά της, τό θεωροÜσε
κάτι αéτονόητο καί µÄς àπαντοÜσε ¬τι
àκόµα καί τήν œρα πού σÄς µιλ΅, νοιώ-
θω τήν εéχή νά χτυπÄ µαζί µέ τήν καρδιά
µου”. 

Π
αρά τά γεράµατά της, àφοÜ qταν
πλέον 84 âτ΅ν, στεκόταν àκούρα-
στη ùρθια στήν âκκλησία πού πρώ-

τη πήγαινε γιά τήν \Aκολουθία καί τελευ-
ταία öµενε, προσπαθώντας νά κάνει ¬σες
µετάνοιες µποροÜσε περισσότερες, κρυ-
φά àπό âµÄς πού τήν προστατεύαµε καί
τÉς λέγαµε συνεχ΅ς νά ξεκουράζεται.  

E
rχε βέβαια διατηρήσει τήν ùµορφη
συνήθειά της νά διαβάζει zρες àτέ-
λειωτες, ε¨δικά τήν Âγία Γραφή τήν

ïποία εrχε ¬λη µουσκέψει µέ τά δάκρυά
της. Kαί âπειδή öνοιωθε ¬τι qταν ™ µόνη
πού δέν κάνει κάποια öργασία, öτρεχε
¬λες µας νά µÄς βοηθήσει καί νά µÄς πά-
ρει τή δουλειά àπό τά χέρια, γιατί qταν
πολύ δηµιουργική καί δραστήρια. Συχνά
δάκρυζε καί µÄς öλεγε ¬τι âκείνη ξεκου-
ράζεται, âν΅ âµεÖς κάνουµε τόσες δου-
λειές. \Aλλά âµεÖς, ξέροντας τήν παρρη-
σία της στόν Θεό, τήν êγνή της καρδιά,
τούς πνευµατικούς της κόπους, τήν προ-
τρέπαµε νά προσεύχεται γιά âµÄς καί
αéτό βέβαια qταν ™ πιό πολύτιµη “âργα-
σία” πού προσέφερε στό µοναστήρι µας. 

M
έ τήν àγάπη της σκέπαζε ¬λη τήν
\Aδελφότητα, àκόµα καί ¬ταν γιά
λόγους •γείας παραιτήθηκε τÉς

θέσεως τÉς ^Hγουµένης καί ½ς êπλή µο-
ναχή πλέον συνέχισε τό πνευµατικό της
öργο. ≠Oπως οî àδελφές, àπαρηγόρητες
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πλέον µαρτυροÜν γιά τήν γεροντισσούλα
τους, ¬πως πάντοτε τήν àποκαλοÜσαν,
εrχε γιά ¬λους νά πεÖ ≤ναν καλό λόγο,
κάθε λαϊκό καί κάθε µοναχή πού τήν
πλησίαζε, τούς στήριζε καί τούς παρηγο-
ροÜσε µέ τά πνευµατικά της λόγια. Mέ
τά παιδιά γινόταν κι âκείνη παιδί, µέ
αéτόν πού öκλαιγε, öκλαιγε κι âκείνη µα-
ζί του, γι\ αéτόν πού δοκιµαζόταν προ-
σευχόταν µέχρι νά φύγει ï πειρασµός, µέ
αéτόν πού χαιρόταν, χαιρόταν κι âκείνη
µαζί του.... 

M
ία τέτοια λοιπόν ψυχή, πού εrχε
στό στόµα της καί τήν καρδιά της
µόνον τήν εéχή τοÜ \IησοÜ καί

τήν àγάπη, πού ôνοιγε τό στόµα της µό-
νο γιά νά µιλήσει γιά τά λόγια τοÜ ΘεοÜ,
πού qταν πάντοτε âγκρατής καί συντη-
ρητική γιά τόν ëαυτό της, âπιεικής καί
καλοκάγαθη γιά κάθε ôνθρωπο, àλλά
καί γιά τήν àδελφότητά της qταν πρότυ-
πο àγάπης καί àρετÉς, ï Θεός τήν χαρί-
τωσε στήν ζωή, àλλά öδειξε καί τήν εéα-
ρέσκειά Tου στήν κοίµησή της, àφοÜ τό
σ΅µα της δύο ™µέρες µετά τήν κοίµησή
της παρέµενε εéλύγιστο, τό πρόσωπό της
öλαµπε λευκό σάν κρίνο καί ™ ùψη της
qταν γαλήνια λές καί εrχε µόνο àποκοι-
µηθεÖ. 

T
ό Mοναστηράκι τοÜ Âγίου Nεκταρί-
ου öµεινε çρφανό âδ΅ στή γÉ àπό τή
γλυκυτάτη µορφή της, àλλά βρÉκε

âκεÖ στόν Oéρανό µιά µεσίτρια νά στέκει
δίπλα στόν ≠Aγιο Nεκτάριο καί νά τόν
παρακαλεÖ γιά τήν àδελφότητά της, πού
τόσο àγάπησε. 

∆
υόµισυ χρόνια µετά, ôν καί öχει φύ-
γει σωµατικ΅ς, ¬µως εrναι µαζί µας
µέ τίς µεσιτεÖες καί τίς προσευχές

της, ¬πως καί τότε... ¬ταν ζοÜσε... 
Στόν τάφο της προστρέχουµε καθηµερι-
νά γιά νά πάρουµε τήν εéχή της. Πάνω
στή µαρµάρινη πλάκα γράψαµε λίγα λό-
για àπό καρδιÄς: 

“\EκεÖ ψηλά 
στόν οéρανό ¬που πετÄ 

™ ψυχή σου εûχου γιά µÄς 
γεροντισσούλα µας, ψυχή êγνή, 
παρηγοριά καί στήριγµά µας.

Kαλή àντάµωση...” 



U Πόσο δυνατή εrναι ™ àγάπη;
“Tόσο µεγάλη εrναι ™ δύναµη τÉς àγάπης, œστε ùχι µόνον τούς παρόντες καί

âκείνους οî ïποÖοι βρίσκονται κοντά µας καί τούς βλέπουµε µέ τά µάτια
µας, àλλά καί âκείνους οî ïποÖοι βρίσκονται µακρυά νά περιλαµβάνει

καί νά συνδέει καί νά ëνώνει καί οûτε ï πολύς καιρός, οûτε ™ àπό-
σταση, οûτε ï,τιδήποτε ôλλο µπορεÖ νά διακόψει τήν àγάπη τÉς

ψυχÉς. ∆ιότι öτσι πρέπει ν\ àγαπÄ âκεÖνος πού àγαπάει
πραγµατικά, œστε âάν καί τήν ζωή του τοÜ ζητήσουν,

καί µπορεÖ νά τή δώσει νά µήν διστάσει· γιατί τί-
ποτε δέν εrναι ¨σάξιο µέ ≤να γνήσιο φίλο”.

M¤ ÏfiÁÈ· ·Ï¿...

§›Á· ÏfiÁÈ· ÁÈ¿ Ù‹Ó àÁ¿Ë
àfi ≤Ó·Ó ≠AÁÈÔ...

U ΠοÜ µπορεÖ νά φτάσει ™ àγάπη;
Γνωρίζω âγώ κάποιον, ï ïποÖος, ¬ταν παρακα-
λοÜσε τούς êγίους ôνδρας •πέρ τοÜ φίλου του,
πρ΅τα τούς παρακαλοÜσε νά εûχονται •πέρ
τοÜ φίλου του καί µετά •πέρ τοÜ ¨δίου. Γνωρί-
ζω καί τόν ΠαÜλο, ï ïποÖος εéχαρίστως öδινε
καί τήν ψυχή του, καί χωρίς νά τοÜ ζητηθεÖ, καί
ï ïποÖος εéχόταν νά πέσει καί στήν κόλαση
•πέρ τ΅ν àνθρώπων πού àγαποÜσε... 
^O €διος ï Θεός öδωσε σέ ¬λους µας µία κατοι-
κια, τόν κόσµο, καί ≤να λυχνάρι, τόν ≥λιο καί

µία σκεπή, τόν οéρανό, καί öστρωσε µία τράπε-
ζα, τή γÉ καί δέν àρκεÖ νά δείχνουµε µεταξύ µας
τήν àγάπη πού δείχνει ï φίλος πρός τόν φίλο,
γιατί ε€µαστε κάτι παραπάνω àπό αéτό. E€µα-
στε µέλη τοÜ ¨δίου σώµατος καί πρέπει µεταξύ
µας νά δείχνουµε τήν àγάπη πού πρέπει νά
öχουν τά µέλη µεταξύ τους. Kαί öτσι δέν θά
µπορέσεις νά κατηγορήσεις κανένα, γιατί δέν
εrναι οûτε συγγενής, οûτε φίλος σου, ¬µως
εrναι ôνθρωπος τÉς ¨δίας φύσεως µέ âσένα,
öχοντας τόν €διον ∆εσπότη καί γεννηµένος
στόν €διο κόσµο...
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U≠Oταν κάποιος δέν θέλει νά µέ àγαπÄ;
...‰Aν θέλει κάποιος ν\ àποµακρυνθεÖ àπό κο-
ντά σου, âσύ µήν àποχωριστεÖς, οûτε νά πεÖς
τόν ψυχρό αéτό λόγο: \Eάν µέ àγαπÄ, τόν
àγαπ΅ κι âγώ· âάν ¬µως δέν µέ àγαπÄ ï δεξιός
çφθαλµός µου, τότε τόν βγάζω.
...\Aκριβ΅ς, ¬ταν âκεÖνος δέν θέλει νά σέ
àγαπÄ, τότε âσύ νά δείχνεις µεγαλύτερη τήν
àγάπη γιά νά τόν ëλκύσεις πρός τό µέρος σου,
γιατί εrναι µέλος σου. Tό µέλος ¬ταν àπό κά-
ποια àνάγκη àποχωρίζεται àπό τό •πόλοιπο
σ΅µα τότε κάνουµε τό πÄν, œστε νά τό ëνώ-

σουµε καί πάλι καί µάλιστα τότε καταβάλλου-
µε περισσότερη φροντίδα γι\ αéτόν τόν σκοπό.
Γιατί καί περισσότερος θά εrναι ï µισθός σου
¬ταν ëλκύσεις πρός τό µέρος σου âκεÖνον, 
ï ïποÖος δέν θέλει νά σ\ àγαπÄ.
Θέλεις  νά âξυπηρετήσεις τόν τάδε; ∆έν σέ
âµποδίζω, àλλά ùχι γιά νά προξενήσεις λύπη
σέ κάποιον ôλλο. ∆έν µÄς δόθηκαν δάσκαλοι
γιά νά àντιµαχοÜµε µεταξύ µας, àλλά γιά νά
γινόµαστε φίλοι µεταξύ µας. Γιά ποιόν λόγο
εrσαι ≤νας; Γιά ποιό λόγο δέν κερδίζεις µέ τό
öργο σου πολλούς; Γιά ποιόν λόγο νά µή γίνεις
δηµιουργός àγάπης; Γιά ποιό λόγο δέν δηµι-
ουργεÖς φιλία, ™ ïποία εrναι ï µεγαλύτερος
öπαινος τÉς àρετÉς; 
...Mή γίνεσαι κακός µέ τούς πολλούς· δηµι-
ούργησε πρός χάριν τοÜ ëαυτοÜ σου φίλους,
πρίν àκόµα àποκτήσεις σπίτι, πρίν àποκτή-
σεις ï,τιδήποτε ôλλο. \Eάν ï ε¨ρηνοποιός θεω-
ρεÖται υîός τοÜ ΘεοÜ, πόσο περισσότερο 
θά θεωρεÖται αéτός πού δηµιουργεÖ φίλους;...
...^O διάβολος µÄς παρακινεÖ νά γινόµαστε
πρός ¬λους âχθροί, ï Θεός ¬µως µÄς παραγγέ-
λει νά συµπαθοÜµε καί ν\ àγαπÄµε.

U Πότε µέ àγαπÄ κάποιος;
... \EκεÖνος πού µέ àγαπάει, τότε θά ïµολογή-
σω ¬τι πραγµατικά µέ àγαπάει ¬ταν ùχι µόνο
µέ âπαινεÖ,  àλλά καί µέ προτρέπει νά διορθώ-
σω τά âλαττώµατά µου. Γιατί τό νά âπαινεÖ κά-
ποιος êπλ΅ς τά πάντα, καί τά κακά καί τά κα-
λά, δέν εrναι γνώρισµα àνθρώπου πού àγαπÄ,
àλλά àπατε΅να. Tό νά âπαινεÖ ¬µως κάποιος
κάτι τό σωστό, νά âλέγχει ¬µως σέ κάποιο
σφάλµα, αéτό εrναι γνώρισµα àνθρώπου πού
àγαπÄ καί φροντίζει γιά σένα.

U Kι ôν µέ πληγώνει αéτός πού µέ àγαπÄ;

Tόν φίλο καί ¬ταν µέ âλέγχει τόν θέλω κοντά
µου... ^O φίλος µου καί ¬ταν µέ πληγώνει µοÜ
εrναι àγαπητός... Γιατί περισσότερη âµπι-
στοσύνη âµπνέουν τά τραύµατα τοÜ φίλου,
παρά τά φιλήµατα τοÜ âχθροÜ...

\Aκόµα λοιπόν καί ôν αéτός πού σέ àγαπÄ σέ
πληγώσει, θυµός πουθενά δέν âµφανίζεται,
àλλά δάκρυα καί παρακλήσεις... τόσο πολύ
àπέχει âκεÖνος πού àγαπÄ àπό τό νά âξοργι-
σθεÖ. Kαί ôν δεÖ αéτόν πού àγαπÄ νά διαπράτ-
τει κάποιο σφάλµα κλαίει καί λυπÄται. \Aλλά
αéτή ™ λύπη προξενεÖ εéχαρίστηση. Γιατί καί
τά δάκρυα καί ™ λύπη τÉς àγάπης εrναι πιό
γλυκά καί àπό κάθε γέλιο καί àπό κάθε χαρά.

∆έν ξεκουράζονται τόσο πολύ
âκεÖνοι πού γελοÜν, ¬σο âκεÖνοι

πού κλαÖνε •πέρ τ΅ν φίλων τους... 
^Aγίου \Iωάννου τοÜ Xρυσοστόµου

≠Oταν àγαποÜµε κάποιον πού µÄς àγαπÄ, παίρνουµε σάν àνταπόδοση 
τήν àγάπη του. ≠Oταν ¬µως àγαποÜµε κάποιον πού δέν µÄς àγαπÄ, 

τήν àνταπόδοση θά τήν πάρουµε àπό τό Θεό...
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... EÓ ÛˆÌ·ÙÈ ˘ÁÈÂÈ.

H
γύρη εrναι
≤να àπό τά
π ρ ο ϊ ό ν τ α
πού συγκε-
ντρώνουν οî

µέλισσες àπό διάφορα
λουλούδια, τά ïποÖα âπιλέ-
γουν οî €διες. Στήν âπίσκε-
ψή τους στά λουλούδια,
µένει ™ γύρη σέ σκόνη πά-
νω στίς µέλισσες. Mαζεύο-
ντας ¬λο καί περισσότερη
γύρη, ™ συλλέκτρια µέλισ-

σα, “χτενίζει” τή γύρη àπό
τό σ΅µα της. Προσθέτει
καί µία âλάχιστη ποσότητα
νέκταρος καί µελιοÜ καί
τήν φυλάει στό “καλαθάκι”
πού öχει στά πόδια της γιά
νά µπορέσει νά τήν µετα-
φέρει στήν κυψέλη της.
Γιά νά συλλέξουµε âµεÖς τή
γύρη àνώδυνα, öχουµε το-
ποθετήσει γυρεοπαγίδες
στήν ε€σοδο τÉς κυψέλης
καί öτσι µπαίνοντας ™ µέ-
λισσα στήν κυψέλη, περνά-
ει àπό ≤να µικρό ôνοιγµα
καί öτσι πέφτει ≤να µικρό
µέρος τÉς γύρης àπό τά
πόδια της στήν παγίδα.

ΠOY BOHΘAEI

H °YPH καί οî
èφέλειές της Λίγα λόγια γιά τή Γύρη...
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^H γύρη εrναι ™ πλουσιότε-
ρη φυσική τροφή σέ πρω-
τεΐνες, βιταµίνες, àπαραί-
τητα àµινοξέα, ïρµόνες,
öνζυµα καί ôλλα χρήσιµα
συστατικά γιά τή διατροφή
µας. 

‰Eτσι, ™ γύρη:

 \Aνεβάζει àποτελεσµατικά
τόν σίδηρο καί τόν αîµα-
τοκρίτη.

 Bελτιώνει τήν ùρεξη, γι\
αéτό καί συνίσταται σέ:

-\Aδυναµία καί γενικότερη
âξασθένηση τοÜ çργανι-
σµοÜ

-\Aπώλεια βάρους

-Kακό µεταβολισµό

-\Aπώλεια µνήµης

-\Eντερικές àνωµαλίες

-Nευρασθένειες

 Bοηθάει àνθρώπους πού
öχουν ¦πιες àλλεργικές
âκδηλώσεις, œστε νά àπο-
κτήσουν βαθµιαία àνοσο-
ποίηση. 

-Bοηθάει στή θεραπεία
τÉς φλεγµονÉς τοÜ προ-
στάτη.

-Bοηθάει στή διανοητική
λειτουργία, âνισχύει τή
συστολή τÉς καρδιÄς καί
öχει διουρητική δράση.

-Bοηθάει σέ προβλήµατα
χοληστερίνης

-Mετριάζει καί περιορίζει
σηµαντικά τά προβλήµατα
τÉς âµµηνόπαυσης

-Προφυλάσσει τόν çργανι-
σµό àπό âγκεφαλικές
αîµορραγίες

ΠΩΣ KATANAΛΩNETAI 

H
κατανάλωση τÉς
γύρης εrναι καλό νά
γίνεται κάθε πρωΐ,

λίγο πρίν τό πρωϊνό, καί ™
συνιστόµενη ποσότητα
εrναι µία κουταλιά τοÜ γλυ-
κοÜ καθηµερινά γιά µία πε-
ρίπου ëβδοµάδα. \Aπό τή
δεύτερη ëβδοµάδα àρχίζει ™
αûξηση τÉς ποσότητας, ≤ως
¬του φτάσει ™ καθηµερινή
δοσολογία νά εrναι µία
κουταλιά τÉς σούπας.

MπορεÖτε νά τρ΅τε τή
γύρη ¬πως εrναι σέ ξερή
µορφή.

≠Oµως •πάρχουν καί
ôλλοι τρόποι γιά ¬σους δέν
τούς àρέσει ™ öντονη µυρω-
διά τ΅ν λουλουδι΅ν πού
öχει ™ γύρη.

MπορεÖτε νά àνακατέ-
ψετε τή γύρη µέ λίγο για-
ούρτι ¦ µέλι.

‰Aν θέλετε νά τή διαλύ-
σετε, βÄλτε τήν àνάλογη πο-
σότητα γύρης σέ λίγο γάλα,
τσάϊ ¦ χυµό καί àφÉστε το
10-15 λεπτά γιά νά διαλυ-
θεÖ.

Γιά καλύτερα àποτελέ-
σµατα δέν θά πρέπει νά δια-
κόπτεται ™ “θεραπεία” γιά
4-5 µÉνες τουλάχιστον, ôν
καί τά πρ΅τα σηµάδια βελ-
τίωσης τοÜ çργανισµοÜ
εrναι φανερά µετά τόν
πρ΅το µÉνα. 



¢È¿ ¯ÂÈÚfi˜ & ÓÂ‡Ì·ÙÔ˜...

K
άθε χρόνο
φτιάχνουµε
χειροποίη-

τες λαµπάδες àπό
êγνό κερί µέλισ-
σας καί τίς διακο-
σµοÜµε µέ χειρο-
ποίητη ζωγραφική.
Erναι λαµπάδες
πού µπορεÖτε νά
κρατήσετε στήν
\Aναστάσιµη λει-
τουργία τοÜ Mε-
γάλου Σαββάτου
τό βράδυ, àλλά
καί νά τίς προ-
σφέρετε στήν âνο-
ρία σας γιά νά
àναφτοÜν στά κη-
ροπήγια τÉς
Âγίας Tραπέζης.
MπορεÖτε νά τίς
προµηθευθεÖτε àπό
τό Mοναστήρια
µας ¬σα τεµάχια
θέλετε βοηθώντας
µέ αéτόν τόν τρό-
πο καί τό öργο
µας. 

§§··ÌÌ¿¿‰‰ÂÂ˜̃ ààfifi  ÎÎÂÂÚÚÉÉııÚÚÂÂ˜̃

ÌÌ¤¤  êêÁÁÓÓfifi  ÌÌÂÂÏÏÈÈÛÛÛÛÔÔÎÎ¤¤ÚÚÈÈ



Παράλληλα µέ τίς λαµπάδες àπό κερÉθρα µέλισσας, φτιάχνουµε καί λαµπάδες λευκές, µέ τήν
ε¨κόνα τοÜ \Aναστηµένου XριστοÜ µας καί εrναι χειροποίητα διακοσµηµένες µέ τό “Xριστός \Aνέστη”,

τοποθετηµένες µέσα στά διαφανÉ κουτιά δώρου.

§§··ÌÌ¿¿‰‰ÂÂ˜̃ ÏÏÂÂ˘̆ÎÎ¤¤˜̃
ÌÌ¤¤  ÙÙ‹‹ÓÓ ÂÂååÎÎfifiÓÓ··  ÙÙÉÉ˜̃  \\AAÓÓ··ÛÛÙÙ¿¿ÛÛÂÂˆ̂˜̃

Γιά ¶APA°°E§IE™ §AM¶A¢øN àπευθυνθεÖτε στό τηλ. 26340-44391 
(9.00-2.00  καί 6.00-9.00 τό àπόγευµα)



¢È¿ ¯ÂÈÚfi˜ & ÓÂ‡Ì·ÙÔ˜...

H
ε¨κόνα δέν

εrναι µιά
êπλή θρη-

σκευτική
ζωγραφιά

¦ ≤να öργο τέχνης, àλλά
àποτελεÖ ≤να “µέσο” πού

ëνώνει τόν πιστό µέ τό
ε¨κονιζόµενο πρόσωπο καί
•ψώνει τή διάνοια προσευ-
χόµενη πρός τά Oéράνια...
Πολύ περισσότερο ™ κατα-

σκευή τÉς ε¨κόνας πρέπει
νά γίνεται µέ βαθειά συναί-

σθηση τÉς îερότητας τοÜ
ε¨κονιζοµένου προσώπου
καί κυρίως µέ προσευχή.
H àπεικόνιση τ΅ν îερ΅ν

προσώπων, τοÜ XριστοÜ,
τÉς Παναγίας καί ¬λων

τ΅ν Âγίων τÉς \Eκκλησίας
µας, àποτελεÖ γιά âµÄς τίς

µοναχές îερό διακόνηµα,
τάλαντο δοσµένο àπό τόν

Kύριο γιατί öχει σχέση 
µέ τή προσέγγιση 

τοÜ πιστοÜ µέ τό θεÖο. 

Σ
υνεχίζοντας τήν Μοναστική Παράδοση τÉς \Εκκλησίας µας, êγιο-
γραφοÜµε Bυζαντινές E¨κόνες σέ διάφορες διαστάσεις, σέ ξύλο ¦
µουσαµÄ µέ φόντο χρυσό 24 καρατίων, κατόπιν παραγγελίας σας. 

MπορεÖτε νά παραγγείλετε ¬ποια ε¨κόνα θέλετε, τÉς Παναγίας, 
τοÜ Kυρίου µας \IησοÜ XριστοÜ ¦ ïποιουδήποτε Âγίου
¦ Âγίας τÉς \Eκκλησίας µας. 

TTfifi  ‰‰ÈÈ··ÎÎfifiÓÓËËÌÌ··  ÙÙÉÉ˜̃  AA°°IIOO°°PPAAººIIAA™™TTfifi  ‰‰ÈÈ··ÎÎfifiÓÓËËÌÌ··  ÙÙÉÉ˜̃ AA°°IIOO°°PPAAººIIAA™™
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^H παρασκευή àλλά καί ™ χρήση τοÜ θυµιάµατος àφορÄ
τόν Θεό ε¨ς τόν ^ΟποÖον πρέπει νά προσφέρουµε πάντα τό κα-
λύτερο. Γι\ αéτό γιά τήν κατασκευή τοÜ θυµιάµατος χρησιµο-
ποιοÜµε τά καλύτερα •λικά, πρώτης ποιότητας καί µέ τόν πα-
ραδοσιακό êγιορείτικο τρόπο πού χρόνια τώρα κατασκευάζε-
ται τό γνήσιο λιβάνι, àλλά καί µέ προσευχή καί προσοχή ™ ^Iε-
ρά Mονή µας κατασκευάζει γνήσιο θυµίαµα σέ πολλά àρώµα-
τα: 

XEPOYBIKO, TPIANTAΦYΛΛO, 

ΓAP∆ENIA, MYPO, TEPIPEM

MYPO TOY ΣAPΩΦ, BHΘΛEEM, BIOΛETTA,
AΓPIOΛOYΛOY∆O KAI NYXTOΛOYΛOY∆O.

Tό θυµίαµα αéτό τό χρησιµοποιοÜµε στίς àκολουθίες µας,
àλλά καί τό διαθέτουµε στούς πιστούς πού µÄς τό ζητοÜν καί
τό στέλνουµε ταχυδροµικ΅ς. ≠Oσοι θέλετε µπορεÖτε νά àπευθύ-
νεσθε στήν ^Iερά Mονή µας γιά νά σÄς àποστείλουµε θυµίαµα.

°°NNHH™™IIOO  ££YYMMIIAAMMAA  ((§§ÈÈ‚‚¿¿ÓÓÈÈ))°°NNHH™™IIOO  ££YYMMIIAAMMAA  ((§§ÈÈ‚‚¿¿ÓÓÈÈ))

°EøP°IOY ™TAYPOY §AM¶PO¶OY§OY
°EøP°IOY ™TAYPOY §AM¶PO¶OY§OY

ETO™ ™Y°°PAºH™ 1978

ETO™ EM¶§OYTI™MENH™ ™Y°°PAºH™ 2001

EK¢O™H IEPA™ MONH™ A°. NEKTAPIOY ¢øPI¢O™
EK¢O™H IEPA™ MONH™ A°. NEKTAPIOY ¢øPI¢O™

^̂OO‰‰ÔÔÈÈÔÔÚÚÈÈÎÎfifi

ÛÛÙÙÔÔ‡‡˜̃  ^̂AAÁÁ››ÔÔ˘̆˜̃

TTfifiÔÔ˘̆˜̃  ÙÙááÓÓ

^̂IIÂÂÚÚÔÔÛÛÔÔÏÏ‡‡ÌÌˆ̂ÓÓ

Tό βιβλίο αéτό εrναι µοναδικό στό εrδος του, γιατί àποτελεÖ µιά λεπτο-
µερή καί àναλυτική ξενάγηση σέ κάθε îερό χ΅ρο καί σέ κάθε προσκύνηµα,
âκεÖ ¬που γεννήθηκε, öζησε, θαυµατούργησε, âκήρυξε, σταυρώθηκε καί àνα-
στήθηκε ï Xριστός µας. Kανένα ôλλο βιβλίο δέν öχει µέχρι τώρα âκδοθεÖ καί
τό ïποÖο νά περιλαµβάνει ¬λα τά µέρη πού σχετίζονται µέ τή ζωή τοÜ Xρι-
στοÜ µας, τ΅ν µαθητ΅ν Tου καί τÉς Παναγίας µας. ̂H ξενάγηση στούς ̂Aγίους
Tόπους µέσα àπό τά προσεγµένα κείµενα τοÜ àξιόλογου συγγραφέα Γ. Λα-
µπρόπουλου καί τό πλούσιο φωτογραφικό •λικό γίνεται µ\ ≤να τρόπο µοναδι-
κό καί περιλαµβάνει àναφορές πού µέχρι τώρα δέν öχουν àναφερθεÖ σέ
ôλλα παρόµοια βιβλία.

““^̂OO  ¯̄ÚÚ˘̆ÛÛfifi˜̃  MM··ÚÚÁÁ··ÚÚ››ÙÙËË˜̃””, ¬πως τιτλοφορεÖται τό µοναδικό αéτό βιβλίο

θά µÄς βοηθήσει ν\ àπολαύσουµε ≤να •πέροχο πνευµατικό ταξίδι στήν Âγία
ΓÉ. 

ΞENAΓHΣH ΣTA ΠPOΣKYNHMATA TΩN AΓIΩN TOΠΩN

Tιµή: 6 Eéρώ

BBÈÈ‚‚ÏÏ››ÔÔ ñfi ÙfiÓ Ù›ÙÏÔ:““^̂OO  XXÚÚ˘̆ÛÛfifi˜̃  MM··ÚÚÁÁ··ÚÚ››ÙÙËË˜̃””

IEPA MONH A°. NEKTAPIOY TPIKOPºO ¢øPI¢O™
330 56 EY¶A§IO TH§. 26340 - 44391 
(9.00-2.00 τό πρωΐ καί 6.00-9.00 τό àπόγευµα)



XPYΣOΣ
MAPΓAPIT
HΣ

‹‹ÌÌÂÂÚÚËË ÚÚÔÔÛÛÎÎ˘̆ÓÓËËÌÌ··ÙÙÈÈÎÎ‹‹99

AAEEPPOO¶¶OOPPIIKKøø™™  

AA¶¶OO  44 MMEEXXPPII  1122 AA¶¶PPII§§IIOOYY 22000044

\EÎ‰ÚÔÌ‹\EÎ‰ÚÔÌ‹

TTIIMMHH  ™™YYMMMMEETTOOXXHH™™::

779966 EEYYPPøø

TTIIMMHH  ™™YYMMMMEETTOOXXHH™™  ÁÁÈÈ··  ÓÓ¤¤ÔÔ˘̆˜̃::

665500 EEYYPPøø

ÛÙÔ‡˜ ^AÁ›Ô˘˜ TfiÔ˘˜ & ™ÈÓÄ

¶A™XA ™TA IEPO™O§YMA

°IA £E™EI™: 
∆ηλ΅στε σύντοµα θέσεις στό τουριστικό γραφεÖο KITΣAKHΣ TOYPΣ 

BηλαρÄ 2 (≤ναντι ^IεροÜ NαοÜ Âγίου Kωνσταντίνου ^Oµονοίας \Aθην΅ν).
Tηλέφωνα: 210 - 52.49.878 καί 210-52.49.879 

ΦAΞ 210-52.49.889  Kινητά 6945803949 καί 6944320983  
≠Oταν δηλώνετε θέσεις νά τονίζετε στό τουριστικό γραφεÖο ¬τι θέλετε νά συµµετέχετε
µέ τό γκρούπ τοÜ π. Nεκταρίου Mουλατσιώτη (Παπαροκάδες), διότι •πάρχουν καί ôλλα
γκρούπ πού διοργανώνει τό τουριστικό γραφεÖο.   

ΓIA ΠΛHPOΦOPIEΣ EΠIKOINΩNHΣTE ΣTA EΞHΣ THΛEΦΩNA 
THΣ MONAΣT. A∆EΛΦOTHTOΣ AΓ. AYΓOYΣTINOY:

ÙËÏ.: 26340 - 44282, 26340 - 44381 fax.: 44390
10.00 .Ì. - 2.00 Ì.Ì. & 6.00 Ì.Ì. - 8.00 Ì.Ì. (\EÎÙfi˜ ™·‚‚·ÙÔÎ‡ÚÈ·ÎÔ˘)

ΠPOΣΦOPA THΣ
MONHΣ ΓIA NEOYΣ 
àπό 14 ≤ως 27 âτ΅ν:

H A∆EΛΦOTHTA AΓIOY AYΓOYΣTINOY ΠPAΓMATOΠOIEI


